2021
Haga-/Rabbeveien – VA anlegg
Separering av avløpsledninger og ny vannledning

Generelt

Færder kommune, Teknisk sektor skal separere
avløpsledningen samt bytte vannledning i deler
av Haga-/Rabbeveien. Se kartutsnitt på baksiden
av brosjyren som viser omfang av arbeidene.
Hovedårsaken er å separere eksisterende felles
avløpsledning(spillvann og overvann) for
området. Dagens fellesledning for avløp vil
erstattes av en spillvannsledning og en
overvannsledning. Eksisterende vannledning vil
også bli skiftet ut.

Begrepsforklaringer
Spillvann
Vann fra sanitærutstyr og innretninger.
Husholdningsvann fra vask, toalett, etc.
Overvann
Regn- og smeltevann, takvann, vann
fra utesluk.
Private stikkledninger
Vann- og avløpsledninger fra bolig/ eiendom til og
med tilknytningspunkt
på kommunale ledninger.

Anleggsstart og framdrift

Arbeidene er planlagt å starte opp i Januar 2021.
Anlegget er beregnet å være ferdig i løpet av Mai
2021.
Det tas forbehold om endringer i framdriftsplan da
det kan dukke opp uforutsette forhold på og under
bakken som vi ikke er kjent med.

Informasjon i anleggsperioden

Færder kommunes entreprenør(Arne Olav Lund
AS) har opprettet en gruppe på Facebook, hvor
det blir informert om fremdrift og annen viktig
informasjon. Gruppen er åpen for alle og det
oppfordres til å bli medlem.

Ulemper i anleggsperioden

Adkomst med bil til eiendommer kan i perioder
blir stengt. Berørte eiendommer vil bli kontaktet i
forkant.
Det vil bli anleggstrafikk og støy fra
anleggsmaskiner i anleggsperioden.

I forbindelse med omlegging av eksisterende
vannledning vil en del boliger i området få
midlertidig vannforsyning i lengre perioder.
Berørte eiendommer vil bli kontaktet i forkant.
Korte avbrudd på vannforsyningen og variasjoner
i vanntrykket kan forekomme i forbindelse med
midlertidig vannforsyning, omkoblinger og
lignende.

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre området på
forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel
til å være ekstra oppmerksomme og orientere
barn om faremomenter ved anleggsområdet og
anleggstrafikken.

Private stikkledninger

Når kommunen oppgraderer og separerer
kommunale ledninger har det ingen hensikt
dersom det ikke gjennomføres tilsvarende
separering av private stikkledninger. Med
hjemmel i forurensingslovens § 22 kreves det at
huseiere utfører separering av stikkledninger for
avløp. Huseiere som allerede har foretatt
separering får ikke pålegg om dette. Er den
private spillvannsledningen av dårlig kvalitet gis
det pålegg av kommunen om å legge om til ny
ledning. Et eventuelt pålegg må utføres innen
fastsatt frist.

Bruk linken:
www.facebook.com/groups/141183157437661/

Dersom boligens avløp ledes gjennom septiktank
må denne kobles ut i henhold til
forurensingslovens § 26, samt pålegg fra
fylkesmannens miljøvernavdeling.

Eller søk på navnet: Hagaveien/Rabbeveien VA-anlegg

Kostnader

Tilstandsregistrering av eiendommer
og veier
Det er foretatt tilstandsregistrering av
eiendommer nærmest anleggsområdet.

Det er også montert / vil monteres setningsbolter i
boliger som grenser til anlegget.
Berørte veier vil inspiseres på forhånd.

Kommunen legger private stikkledninger
ut av vei, monterer ny utvendig stoppekran for
vann, og kobler eksisterende stikkledninger for
vann og avløp til kommunens ledningsnett uten
kostnad for huseier. Øvrig arbeid med private
stikkledninger bekostes av huseier. Kommunen
anbefaler at dette utføres så raskt som mulig etter

at nye kommunale vann og avløpsledninger er
etablert
Arbeidene skal meldes og utføres av godkjent
rørlegger/entreprenør.
Entreprenøren for hovedledningsarbeidene kan gi
pristilbud og om ønskelig utføre arbeidene. I så
fall blir det en avtale mellom huseier og
entreprenør. Huseier kan også velge å benytte en
annen godkjent aktør.

Kontaktpersoner i anleggsperioden
Prosjektledelse
Færder kommune, Teknisk sektor
John Erik Christensen, tlf.: 908 80 283
E-post :
john.erik.christensen@faerder.kommune.no
Byggeledelse
VA consult Sandefjord AS
Espen Willassen, tlf.: 906 74 369
E-post: ew@vaconsult.no
Entreprenør
Arne Olav Lund AS
Prosjektleder
Dagfinn Evensen, tlf.: 958 93 008
E-post : d.evensen@aol.no
Anleggsleder
Kjell-Gunnar Wåden, tlf.: 476 19 368
E-post : k.g.waaden@aol.no

Stikkledninger
Færder kommune, Teknisk sektor
Agnes Bergsagel, tlf.: 970 24 633
E-post:
agnes.irene.bergsagel@faerder.kommune.no
Facebook informasjonsside
Navn: Hagaveien/Rabbeveien VA-anlegg
Link til gruppe på Facebook:

www.facebook.com/groups/141183157437661/

Strekninger for nye vann og avløpsledninger

